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Vierailimme Tuomiokirkon kamarikuoro Cantionalen kanssa Miskolcin ystä-
vyysseurakunnassa Unkarissa kesäkuussa. Miskolcin luterilainen seurakun-
ta on pieni parintuhannen jäsenen seurakunta entisen teollisuuskaupungin 
alueella. 

Vietimme sunnuntaina messua paikallisen kirkkoherra Frigyesin johdolla. 
Messussa oli myös kaste. Uusi pieni seurakuntalainen otettiin lämpimästi 
siunauksin ja kätten päälle panemisin seurakunnan ja Jumalan kansan yh-
teyteen. 
   
Lauantai-iltana kiipesimme korkealle mäelle näkötorniin ja katselimme mai-
semia. Katselimme myös siihen suuntaan, jossa tiesimme kotikaupunkimme 
Tampereen olevan. Emme nähneet Näsinneulan silhuettia, mutta koti oli 
sielläpäin. 
  
Matkalla koimme unkarilaista vieraanvaraisuutta. Koimme myös kristittyjen 
yhteyttä joka ylittää rajoja. 
  
Kukaan meistä matkalaisista ei osannut unkaria, mutta isännät olivat varan-
neet meitä varten tulkin, Judithin. Hän oli opiskellut aiemmin myös Tampe-
reella pari vuotta. Hänen avullaan ymmärsimme toisiamme. 
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Pienen vähemmistöseurakunnan elämä on toisenlaista kuin meidän suuren 
enemmistökirkkomme elämä. Miskolcin seurakuntalaiset tuntevat hyvin 
toisensa ja pappinsa. Kuitenkin haasteena on yhteyden saaminen uusiin 
luterilaisiin, jotka muuttavat kaupunkiin. Siis sama haaste kuin meilläkin: 
uusien seurakuntalaisten tavoittaminen. 
  
Matkan jälkeen olen pohtinut, miten voimme sanoittaa evankeliumia siinä 
ympäristössä, jossa elämme ja miten tuoda kirkkoa lähelle ihmistä.  
  
Mieleen nousi kaksi asiaa. Toinen on matkalla oleminen ja muuttaminen, 
toinen on kieli. Matkustamme paljon ja näemme erilaisia ihmisiä ja kulttuure-
ja. Erilaisilta kristityiltä voimme oppia uusia tapoja, miten uskomme vaikuttaa 
elämään. 
  
Elämän aikana saatamme muuttaa useita kertoja. Koti vaihtuu. Mukana 
kulkee usein kuitenkin rakkaita esineitä. Kannamme mukanamme kodin ja 
kasvuympäristön perinteitä. Äidinkieli on tärkeä identiteettimme kantaja, 
uskon äidinkieli kaikkein syvin. Usko siihen, että Kristus kulkee muutoissa ja 
muutoksissa kanssamme, antaa turvaa ja rohkeutta kohdata uudet ympäris-
töt. 
  
Muutoissa ja uusissa elämänpiireissä tarvitsemme yhteistä kieltä.  Tarvit-
semme tulkkeja, jotka selittävät uskon sisältöä. Toiset kristityt voivat olla 
näitä tulkkeja. Toisiamme kuuntelemalla opimme yhä syvemmin ymmärtä-
mään, mitä kristittynä eläminen tarkoittaa. Opimme myös sanoittamaan 
uskoamme. 
  
Tuomasmessun kieli, laulut, hiljaisuus, saarna, ehtoollinen voivat avata 
uskon lahjoja. Kristus on vieraanvarainen oven avaaja niin uusille kuin en-
nestään tutuille kasvoille. Hän puhuu sitä sydämen kieltä, jota ymmärräm-
me. Tervetuloa siksi Tuomasmessuun! 
 
Toivotan sinulle siunattua tuomassyksyä. 
Olli Hallikainen 
 



  

4 
 

Uuden edessä 

Helteisen kesän muuttuessa syksyksi kääntyy elämässäni uusi lehti. 

Olen syyskuun alussa palaamassa työmaalle reilun neljän vuoden 

kotiäitiyden jälkeen. Kaksi pientä poikaa, Sisu (4v) ja Vilppu (pian 3v) 

ovat täyttäneet päiväni touhulla ja riemulla, mutta nyt on meille kaikille 

uusien juttujen aika. Pojat aloittavat päiväkodissa ja äiti papin töissä.  

Jäin kotiäidiksi nuorisopapin tehtävästä, mutta paluuni myötä myös 

työala muuttuu. Jatkossa nousen Tuomiokirkon sijaan Aleksanterin 

kirkon saarnatuoliin, ja tehtäväkseni sain Tuomasmessun, Avoimen 

kirkon, nuorten aikuisten ja Kansan Raamattuseuran työyhteyden. 

Muutokset ovat aina jännittäviä, niin nämäkin. Tahdon luottaa, että 

Kaikkivaltias Jumala on kanssani uusissa työhaasteissa yhtä lailla 

kuin kannattelee poikasiani heidän arkensa muuttuessa isosti.  Tuo-

masmessu on ollut minulle rakas työn ja levon keidas jo kauan, Hel-

singissä opiskeluaikanani ja Tampereella vuodesta 2002 alkaen. Ko-

en aina itseni tervetulleeksi Aleksanterin kirkossa, olinpa sitten osallis-

tujana penkissä tai liturgina alttarilla. Kristittyjen yhteys, rukous ja 

ehtoollinen vahvistavat ja rohkaisevat elämään omalla paikallani us-

kovana tässä maailmassa. On hyvä liittyä tähän joukkoon nyt myös 

vastuupappina.  

Uusi työala tuntui alkuun laajalta. Nyt kun olen asiaa rukoillen pohti-

nut, ymmärrän, että entistä selkeämmin minulla on selkeä virkapaikka, 

Aleksanterin kirkko. Jo vuosia tuo kaunis punainen kirkko on ollut 

Jumalan kohtaamisen, kuulluksi tulemisen ja rukouksen paikka. Minun 

tehtäväni on liittyä joukkoon, joka mahdollistaa kohtaamiset kirkon 

suojissa niin arkena kuin pyhänäkin. On ilo tulla osaksi Tuomasväkeä, 

Avoimen kirkon joukkuetta ja Pyynikin lähikirkkoa.  
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Jos sallitte, pyytäisin esirukouksianne perheeni syksyyn. Muutos on 

meille kaikille suuri, mutta lapsille erityisesti. Rukoilettehan heille tur-

vallista ja helppoa sopeutumista päiväkotiin & uuteen arkeen - ja mi-

nulle voimia ryhtyä työhön samalla, kun tuen pikkumiehiä heidän muu-

toksessaan. Kiitos jos rukoilet! Viime vuosina olen kokenut niin ih-

meellistä Jumalan kannattelua, että luotan kaiken nytkin järjestyvän. 

Päivä vain ja hetki kerrallansa, se on paras rytmi meille jokaiselle.  

Siunattua syksyä, tavataan pian!!! 

Minnamaria Tammisalo 
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Anja, tule kotiin 

Marraskuun 19. päivä 1944 sai Tampereella ensi-iltansa Toivo Särkän 

ohjaama melodramaattinen elokuva Anja, tule kotiin. Arvostelijat eivät 

elokuvaa kiittäneet, eikä se ole säilynyt mielissä minään elokuvahisto-

rian merkkiteoksena. Nykykatsojaan 70 vuoden takainen melodraama 

ei vetoa, ainakaan alun perin tarkoitetulla tavalla. 

Elokuvassa tehtaan työmies Mauri Miettinen ja hänen vaimonsa Anja 
elävät onnellisessa avioliitossa. Kun Maurin sisar Maiju sanoo miehen 
hurjastelleen ennen naimisiinmenoaan, Anja vastaa, että aikaisempi 
elämä ei merkitse mitään, jos rakastaa. Maurin viiden vuoden takai-
nen tuttava Nikke Vuorento ilmestyy Maurin työpaikalle ja Mauri kut-
suu hänet illaksi kotiinsa. Anja säikähtää nähdessään Niken ja osoit-
tautuu, että myös he ovat vanhoja tuttavia: Anja on aikoinaan joutunut 
ansaitsemaan elantonsa katutyttönä Viipurissa, Nikke sutenöörinään. 
Monien vaiheiden jälkeen Anjan salaisuus paljastuu ja Mauri ajaa 
hänet pois. 

Aika kuluu. Mauri juopottelee, ikävöi Anjaa, mutta ei pysty antamaan 
anteeksi ja sanoo haluavansa avioeron. Miehen mieli muuttuu kuiten-
kin ja kahvilan tarjoilijana työskentelevä Anja näkee aikanaan lehti-
ilmoituksen: "Anja, tule kotiin. Mauri." Anja palaa ja Mauri sanoo: "Älä 
sano mitään, me unohdamme kaiken".  

Oikein siis tyylipuhdasta suomalaista melodraamaa! 

Jotkut elokuvan ensi-iltaan rientävät tamperelaiset olivat saman päi-
vän Aamulehdessä huomanneet pienen lehti-ilmoituksen. Siinä ei 
kutsuttu Anjaa takaisin kotiin, mutta oltiin saman teeman äärellä: 
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Tuosta ilmoituksesta alkoi kirkon perheneuvontatyö, ensin Kaupunki-
lähetyksen toimintana, myöhemmin seurakuntien toimintana. 70 vuo-
dessa yhden miehen ideasta ja yhdestä lehti-ilmoituksesta on kasva-
nut yksi kirkon tunnetuimmista työmuodoista, osa kirkon sielunhoidol-
lista ja diakonista tehtävää. Yhden ihmisen tekemisillä ja unelmilla on 
siis merkitystä! 

Tuomasmessussa 23.11. vietämme perheneuvonnan tamperelaista 
juhlaa. Se on ilon ja kiitoksen juhla. Kiitämme niistä ihmisistä, jotka 
ovat tehneet työtä perheiden hyväksi, niistä jotka ovat nähneet vaivaa 
omien lähi-ihmissuhteidensa puolesta. Ylistämme Jumalaa, joka on 
työn siunannut. 

Läheiset ihmiset ovat tärkeitä, lahjaa Jumalalta. Riippumatta siitä, 
ajattelenko läheisilläni puolisoa, lapsia, vanhempia, sisaruksia, muita 
sukulaisia tai ystäviä, tunnen heidän tärkeytensä. Ilman heitä en olisi 
sitä mitä nyt olen. Heidän avullaan ja heidän kanssaan saan kasvaa ja 
toteuttaa tehtävääni maailmassa. 
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Tampereen seurakuntien perheneuvonnan juhlavuoden teemana on 
Naurua ja itkua vuodesta 1944. Perheneuvojien työhuoneissa on vuo-
sikymmenten aikana itketty monet itkut, mutta monesti myös naurettu. 
Elämän koko kuva on tullut toisen ihmisen näkyville. Esillä on surua, 
pettymystä, ahdistusta, mutta myös helpotusta ja iloa. Kuuntelija jakaa 
elämän tuntoja ja on erilaisissa hetkissä läsnä välittäen Jumalan ar-
mon ja rakkauden. 

Läheiset ovat tärkeitä, mutta aina elämä heidän kanssaan ei ole help-
poa. Itku ja nauru tulevat tutuiksi. Usein vaikeinta on se, että esiin 
tulee itsestä puolia, joista ei mielellään näkisi. Se on juuri sitä kasvua, 
johon meitä kutsutaan. Voisiko siksikin olla kiitollinen läheisistään? 
Samalla tunnustamme tarvitsemamme sekä läheisiämme että Juma-
laa elämäämme, sen nauruihin ja itkuihin. Hän kutsuu meitä: ”tule 
kotiin”. Se ei ole kutsu pois muiden luota, jonnekin pois. Se on kutsu 
elämään omaa arkista elämää läheisten kanssa Jumalaan turvaten. 

Heikki Syrjämäki 
Perheneuvontatyön johtaja 
Tampereen seurakuntayhtymä 
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Avoin kirkko – surusta syntynyt 
 
Tekisi mieleni jatkaa: ”ei luotu”. Sillä Avoimen kirkon toiminta vain alkoi, kun 
aika oli kypsä.  Tuomas-yhteisössä oli jonkin aikaa haluttu tehdä ”jotakin”. 
Kauhajoen koulusurmien tapahduttua tuomaat päättivät olla tavattavissa 
kirkossa siltä varalta, että joku haluaisi puhua, rukoilla tai vain olla toisen 
ihmisen lähellä.  
      
Viime vuoden lokakuussa Avoin kirkko vietti viisivuotissyntymäpäiväänsä. 
Virstanpylväs ohitettiin työn merkeissä. Koko taipaleen ajan on vähintään 
kaksi seikkaa ollut voimassa: päivystäjiä tarvittaisiin enemmän ja kirkkovie-
raitten kommenteista ja kasvavasta lukumäärästä päätellen tarvetta Avoi-
men kirkon toiminnalle on.  
       
Päivystäjäkunta on vaihtunut jonkin verran, mutta on myös monta alusta asti 
päivystänyttä. Päivystystehtävä on palkitseva. Jos joskus kirkkoon mennes-
sä mieltä raastaa kysymys, miksi olen tähän ryhtynyt, sitä ei palatessa enää 
tarvitse pohdiskella.  Vastaus tulee kirkossa, onpa ollut mahdollisuus jutella 
tai rukoilla kirkkovieraan kanssa tai istua hetki itsekseen poissa maailman 
melskeestä. Totuuden nimessä täytyy sanoa, että aika ajoin maailman 
melskettä on tarjolla myös kirkon sisäpuolella; vakituisemmin käyvät kirkko-
vieraat ovat hekin tutustuneet toisiinsa ja kuulumisia vaihdetaan.  
      
 Päivystäjänä palvelemisen sivutuotteena avautuu ovi avarasydämisten ja 
elämää maistaneiden rinnalla kulkijoiden yhteisöön. Päivystäjille järjestetään 
koulutuspäiviä ja muita tapaamisia, joten väki tulee tutuksi pienin siemauk-
sin.  Toimintaa koordinoi vastuuryhmä, joka myös haastattelee päivystäjäksi 
hakeutuvan.  
      
Näitkö tätä lukiessasi itsesi kirkossa parin tunnin päivystysvuorossa? Jos 
olet sovussa itsesi ja elämäsi kanssa voi olla, että Avoimen kirkon päivystä-
jänä löydät helmen. 
 
Kysy lisää: riittaliisarusi(at)gmail.com tai 045 8425 365  
Teksti Pirjo Kostiainen   
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                 Valokuva Toni Neffling 

 
Pitkästä aikaa Tuomasmessu osuu tänä vuonna pyhäinpäivän jälkeiselle 
sunnuntaille. Silloin saamme erityisesti hiljentyä muistamaan kuolleita lä-
heisiämme, kiittämään heidän elämästään ja myös rukoilemaan tietä kohti 
anteeksiantamusta silloin, kun vainaja on vaikuttanut meihin haavoittaen. 
Anteeksi antamisen kautta saamme itse levon ja voimme vapautua ahdis-
tuksesta ja katkeruudesta. Messussa saamme polvistua heidän kanssaan 
ehtoollispöytään; kuvaahan puoliympyrän muotoinen alttarikaide sitä, että 
ympyrä tulee täydeksi todellisuudessa, jota aistimme eivät vielä tavoita.  
 
Pyhäinpäivän ajan messun kokoajaksi on lupautunut Riitta-Liisa Rusi. Hän 
on tehnyt pitkän päivätyön Palvelevan puhelimen koordinaattorina sekä 
viimeiset 20 vuotta debreafing-päivystäjänä ja ryhmänohjaajana. Db-
päivystäjät ottavat yhteyttä ja antavat kriisiapua äkillisen traumaattisen me-
netyksen kohdanneille näiden niin halutessa. Riitta-Liisa palvelee myös 
avoimen kirkon päivystäjänä ja vastuuryhmäläisenä ja on näin tuonut oman 
osaamisensa yhteiseksi hyväksemme. 
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Nyt elokuussa marraskuinen Tuomasmessu on vasta aihioilla Riitta-Liisan 
ajatuksissa, eikä messussa palvelevista vielä juurikaan ole tietoa. Hän toi-
voo messun keskittyvän suruun, kaipaukseen, kiitollisuuteen ja armollisuu-
teen rajan taakse siirtyneitä kohtaan. Hän haluaa myös tuoda Tuomasmes-
sun rukouksiin ja ehkä alttariksi maailman rannoilta lapset ja aikuiset, joita 
päivittäin menehtyy tai vaurioituu sodan, rikollisuuden ja muun hirmuvallan 
uhreina.       
 
Pyhäinpäivän Tuomasmessun rakentaminen on herkkä tehtävä, joka suu-
ruudessaan vetää pienelle paikalle. Se vie rukousten äärelle. Rukousta 
tarvitaan paljon myös siihen, että ihmiset rohkaistuvat lähtemään mukaan 
rakentamaan messua tämän aihepiirin ympärille. Kuitenkin Tuomasmessun 
kokoaminen on turvallista, sillä siinä ei tarvitse olla omassa eikä messutiimin 
varassa.  
 
 – Tiedän ja kiitän siitä, että tuomasväki rukoilee kanssani ja messun puoles-
ta, Riitta-Liisa sanoo. 
 
Haluatko tulla toteuttamaan messua? Ota yhteys riittaliisarusi(at)gmail.com  
Teksti Pirjo Kostiainen 
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Tuomaskuoro kutsuu 
 
Mikä Tuomasmessussa puhutteli sinua erityisesti? Tai mikä on Tuomasmessun 
olemuksen oleellisin ydin? Vastaus on melkein aina: musiikki.  
Niin. Tuomasmessu ilman tuomasmusiikkia olisi kuin laiva ilman merta. Tai jotain 
sellaista.  
 
Alkuaikoina ei ollut omaa musiikkiporukkaa, vaan messun kokoajan tehtäviin kuului 
myös muusikkojen kutsuminen. Tämän kun pitää mielessään, mieleen istuu tiukasti 
myös ymmärrys siitä, että nyt olemme kerrassaan etuoikeutetussa asemassa. 
 
Teemu Kauppinen hoitaa miksaamisen, Timo Saarinen orkesterin: kutsuu, sovittaa, 
harjoituttaa. Elina Orjatsalo johtaa kuoroa, joka harjoittelee sunnuntaisin (ei jokaise-
na). Messupäivä on muusikoille pitkä; ensimmäiset saapuvat kahdelta, loput kolmel-
ta.  
 
Rukoileminen ja kiittäminen laulaen on sellaista, jota on vaikea kuvata sanoin. Mes-
sussa, pyhän äärellä – ei esiintymässä vaan palvelemassa – ääni ei tule kurkusta, 
vaan silloin laulaa koko olemus, ruumis, sielu ja henki, tuo pyhä kolmiyhteys, jonka 
Pyhä Kolmiyhteinen Jumala on omaksi kuvakseen luonut.      
  
Jos tämän sivun otsikko kolahti, kilahti tai muuten alkoi (musi)soida, ota yhteys 
elina.orjatsalo(at)gmail.com tai 044 275 5054 
 
Teksti Pirjo Kostiainen 
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Raamattu – 

antiikkia vai yhä ajankohtainen? 

 

 

 

on syksyn Avointen raamattuiltojen teema.  
 
 

Käsittelemme Raamattua, sen merkitystä ja sanomaa ja sen rinnalla 
kristittynä elämistä tämän päivän maailmassa seuraavien aiheiden 
kautta.  
 
15.  9. klo 18. Raamattu - faktaa vai fiktiota?  Olli Hallikainen 
6.  10. klo 18. Minäkö Jumalan kuva? Lauri Eskelinen 
27.10. klo 18. Raamatun maailmankuva ja meidän maailmamme.  

Olli Hallikainen 
17.11. klo 18. "Sinäkö loit mun, vai sinut ihmisen kaipuu?" Lauri Eske-
linen 
1.  12. klo 18. Raamatun Jeesus - kuka oli tuo mies?  

Olli Hallikainen ja Lauri Eskelinen. 
 
Kutsumme sinut pohdiskelemaan, laulamaan ja rukoilemaan Emma-
ukseen, Näsilinnankatu 26, toinen kerros.  
Jokainen ilta on oma kokonaisuutensa. 
 
Iltoja emännöivät Päivi Mattila ja Kaija Jerkku.   
 
Olet lämpimästi tervetullut!    
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Syksyn käsityöilloissa väsätään kännykkäpusseja 

Tänä syksynä käsityöilloissa keskitytään kännykkä- ym. pussukoihin. Tule tekemään 

itsellesi, ystävällesi, joululahjaksi, myyjäisiin yksilöllinen iloinen pikkulaukku kännykälle, 

rahapussille, avaimille tai muulle. Laukkujen tekemiseen käytetään erilaisia tekniikoita, 

joita syksyn mittaan kokeilemme. 

Virkatun pohjan voit kuvioida irrallisella koristekuviolla tai huovuttamalla tai virkata 

pussukan kirjovirkkauksella. 

 Kanavakangas-pohjalle voit kirjoa laukkuusi minkälaisen maalauksen tahan-

sa. 

 Yksinkertaisella palttinapujotuksella luot laukkuun kudotun kankaan perintei-

sen ilmeen. 

 Ja tietysti poistetuista rukousalttarikankaista ommellen syntyy monenlaisia to-

teutuksia. 

 Erilainen uusi työskentelytapa on kuvansiirto kankaalle. 

Tekniikoihin opastavat Seija, Pirkko, Kirsti, Leena ja Maija, johon voit näissä asioissa 

ottaa yhteyttä p.0504961062.  

Käsityöillat ovat Seurakuntien talon Emmauksessa maanantaisin klo 18. 

1.9.     22.9.    13.10.    10.11.    ja    15.12.   

Ensimmäisellä kerralla on virkkausta ja kanavakankaalle kirjailua. Ota silloin virkkuu-

koukku mukaasi, esim. nro 3, 3½ tai 4. Toisella kerralla kokeilemme kuvansiirto mene-

telmää. Suosittujen lohtuhuivien neulomista voi edelleen myös jatkaa.  

Tervetuloa yhdessä puuhaamaan ja nauttiman käsin tekemisestä! 
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Kateudesta kiitollisuuteen 

Tuomaspäivä Uudenkylän srk-talossa, Alihuikkaantie 13 

lauantaina 4.10. klo 10–17. 

 

Kateus, tuo kavala ja kalvava tuttavamme on kovin helppo havaita 
toisessa ihmisessä. Mutta miksi niin vaikeaa itsessä? Kateus osaa 
kätkeytyä ja varoa valoa. Se ahmii kitaansa kaikkea kaunista, muun 
muassa kiitollisuutta. Tämän tiedämme. Mutta myös päinvastainen 
toimii. Mitä suurempi sija kiitollisuudella on sitä ahtaampi temmellys-
kenttä jää kateudelle.   
Tule mukaan pohtimaan! Lopuksi yhteinen ehtoollinen.  Päivän hinta 
10,- /maksukyvyn mukaan sis. lounaan ja kaksi kahvia/teetä. 
 
Ilmoittautumiset  25.9. mennessä pirjo.k.kostiainen(at)kolumbus.fi   tai 

0400 734 054. 
 
 
 

 

 

mailto:pirjo.k.kostiainen@kolumbus.fi

